T.C.

KIRKLARELi

(SULH HUKUK MAH.) sATış MEMURLUĞU
20l9156 SAT!ş

TAşlNMAZIN AÇlK ARTlRMA ıLANı
Saiılmasına karar verilen ıaşınmazın cinsi. niıeliği. kıl,meti. adedi, önemli özellikleri
İ

NO,LU TAŞINMAZIN

: Kırklareli ll. Merkez llçe. lnece Köyü.6196 Parsel. Koru A|ıı Mevkii.

özellikleri
sulu tarlm arazisi
Adresi
Yüzölçünıü
İmır Durumu
ıftymeti

KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri
2

: İnece - Merkez i

KlRKLAREt.İ

: 835.99 m2

:

Yok

: l 1.827,20 TL
: o/ol8

ı 261041202l günü l0:00 - l 0:05 arası
: 2ll}5l102l günü l0:00 - l0:05 arası
: Kırklareli Ad|iyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞıNMAZIN

: Kırkla:eli İl. Merkez İlçe, İnece Köyü.3330 Parsel, Yeni Bağlık Mevkii.

özellikleri

kuru tarım arazisi
Adresi
Yüzölçünıü
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri
3

:

: lnece - Merkez / KIRKt.ARF]!.1

: l .220 nı2
: Yok
: l9.8j7.20 TL
ı o/o18
: 26104/202l günü l0:l 5 - l0:20 arası
:2llD5/202l günü l0:l5 - l0:20arası
: Kırklareli Adli;"esi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞINMAzlN

özcllikleri

: Kırklareli İl, Merkez İlçe. İnece Köy,ü.3476 Parsel. Yeni Bağlık Mevkii.

sulu ıarını arazisi

Adresi

: İnece - Merkez /

Yüzö|çümü
İmar Durumu
Kır,meti

: 2.700 m2

KDV Oranı
l. Sal|ş Günü
2. Satış Günü
Saıış Y€ri

:

KlRKLARELI

: Yok
: 62^370^00

Tl-

%l8
:26/04l102l günü l0:30 - l0:j5 arası
:2l/05l202l günü l0:30 - l0:35 arası
: Kırklare|i Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Eğİ,.^lE
l \ \ l' I]ıı§İn s lİ.nı

n
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No,LL T.AŞINivlAZIN

ozellikleri

sulu tarım arazisi
Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu

Kıl,ıneti
KDV Orını
l. Satış Güni
2. Satış Günü
Satış Yeri
5

: Kırklareli İ|. Merkez İlçe. İnece Köl,ü. 6l98 Parse|. Koru Alıı Mevkii.
: İnece - Merkez /
: 5.936,34 m2
:

Yok

: 78.359.69
z

K|RKLARELİ

]'L

Yol8

ı 26104120?1 günü l0:45 - l0:50 arası
ı 21l05l202l günü l0:45 - l0:50 arası
: Kırklaıeli Ad|il,esi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞINMAZIN

ozellikieri
sulu tarım arazisi
Adresi
Yüzölçümü
İmır Durumu
Krymeti

: Kırklareli İl. Merkez İlçe. İnece Köyü. 5714 Parsel. Koru AItı Mevkii.
: İnece - Merkez /

KlRKLARELİ

: 6.305 m2
:

Yok

: 83.226,00

TL

KDV Oranı

z oh|8

l. Satış Günü
2. Satış Günü
Sıtış Yeri

:26!04/2021 günü | l:00 - l l:05 arası
z 2ll05l202l günü l l:00 - | l:05 arası
: Kırklareli Adli_,-esi Sulh Hukuk Mükemesi Duruşma Salonu

6

No,LU TAŞtNMAZIN

Özellikleri

: Kırklareli İl. Merkez İlçe. Karakaş Mah.67 Ada.49 Parset. Cumhuri!,et
Nolu Bağımsız Bölüm
t Satışa konu ]. kana bulunan 3 nolu bağımsız bölüm salılı taşınmaz 2 oda sa|on. mulfak. anıre.
hol. muıfak. ban),o. ıuvalel. balkon ve arka vephede ardiye olarak kapatılmış teras kilümlerinden
ibareı ıoplam l l5.0O ml alana sahiptir. Salon ve odalarda zeminler ahşap parke ve ıslak hacimler
seramik kaplıdır. Banyo duvarları taı,ana kadar. ıuvalet duvarları yarıya kadar seramik kaplıdır.
Muıfakn ahşap dolap ve tezgah mevcuttur. Daire giriş kapısı çelik kapı, oda iç kapıları ve pencere
doğramaları ahşptır. Binada doğalgaz mevcut olmasına rağmen, dava kousu taşlnmazda bağlanıı

Mevkii.

3

1,apılmamıştır.

+Şelıir meıkezinde bulunan ıaşınmaz ıüm belediye hizmetlerinden faydalanabilen bir konumda
oIup üzerindeki inşai faaliyet tamamlanmış. yakın çevresi konuılar + işyerleri + okul + park + cami
+ özel hastane oIarak inkişaf etmitşir.
Adresi
: İMerkez / K|RKLARELİ
Yüziilçümi
: l20 ın2
Arsa Payı
:4120
İnıar Durumu
: Var . l..at sar ısı 5. lnşaat ıarzı Bitişik nizanı
Şchir imar planı içinde konut-ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti
: 150.000,00 '[t-

(iiK m.l26)
(*) İIgililer tabirine irtifak hakk| sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek. bu Yöneünelikıen
önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e kaşılık geImektedir.
L

\' \ P 8ll.,\ı ] s,\ıcmnrJ.lı b{ dotıllnİnı hnp.''laı!fibs l* a,
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KDV Oranı

l

l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

: 26/O4/202l günü l l :l 5 _ l l :20 arası

7

Vo|

:2l/O5/202l günü ll:l5 - ll:20arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞINMAZIN

Özellik|eri

: Kırktareli İl. Merkez İlçe. İnece Köyü, 4736 Parsel, Köy İçi Mevkii.
* Satışa konu taşınmaz üzerinde tek katlı mandıra müştemilalı, depo ve mandırı eklenli
binaları bu]unmaktadır.
*Mandıra müştemilıt binısı: ıek kaılı kargir eski biı yapı olup. ahşap oturtma
çatısı kiremiı il
kaplı.zemini betondur. Dış kapğısı demir. iç kapısı ve pencereler ahşaptır. Toplam l79.00 m.alana
sahip mandıra müştemilatı binasının l26.00 m' lik kısmı 4736 nolu parsel sınırları içerisinde. kalan
53.00 m' lik kısmı ise yine satışa konu olan 4737 nolu parsel içerisinde kalmakıadır.
: tek katlı 1,ığma kargir eski biryapı olup. ahşap otunma çatısı kireınit ile
Dcpo binası
kaplı. pencere ve kapıları ahşapıır. Depo binasının alanı l65.00 m'dir.
Mandıra eklentisi : ıek katlı .".'ığa kargir eski bir 1,apı olup. ahşap oturlma çalısı kiremiı kaplıdır.
'l'oplam
60,00 m' alana sahip mandıra eklentisi binasının 9,00 m: lik kısmı 4736 nolu parsel
sınırları içerisinde. kalan 51.00 m'lik kısmı ise yine satışa konu diğer parsel olan 47j7 parse
içerisinde kalmaktadır.
*İnece 3elde merkezinde bulunan taşınmaz tüm Belediye hizmetlerinden t'aydalanabilen bir
konumda olup. yakın çevresi Konuılar + İşl,erleri + Okul + Cami + Park olarak inkişaf etmiştiı.
Adresi
: İnece- Merkez / K IRKLARELİ
Yüzölçümii
z 925 m2
: Var . Kat sa5 ısı 2. İnşaaı tarzı Ayrık nizam
İmar Durumu
İmar krokisinde taralı alanın yola terk ediImesi koşuluy|a imarlı durumdadır.

Kıymeti
KDV Oranı
l. Saüş Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri
8

: 25 l .250.00
:

TL

Vol8

:2610412021 günü l |:30 - | l:35 arası

:2|l05l202l günü l l:30 - l |:35 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh llukuk Mahkemesi Duruşma

Sa|onu

No,LU TAŞ|NMAZIN

Özellikleri

: Kırk|areli İl. Merkez İlçe. İnece Köyü. .1507 Parsel. Köy İçi Mevkii.

Satışa konu taşınmız üzcrinde 2 katlı bina ve tek kAtlı dııkkın binalırı bulunmaktedır.
* 2 Katlı Bina : zemin katında 5 adeı dükkandan oluşan binanın
çatısı ahşap üzeri kiremiı ile
kaplıdır, Zemin kattaki iki dükkan birleşik olarak kullanılmakta olup, zemini seramik ikaplı. tavan
ve duvaıları badanalı. kapalı ve pencere doğranıa|arı plastik doğrmadır. Bu iki dükkanın
bitişiğindeki dükkan zeminleri laminanı parke. tavan ve duvarIarı badanaiıdır. Kapı ve pencere
doğranıaları plasıiktir. Diğer iki dükkan zeııini beton. kapı ve pencere doğramaları plasıikıir. 3.
katın kapı ve pencere doğramaları ahşaptır. 2 kaılı binanın ıoplam alanı 270.00 m'dir.
*Tek katlı dükkan :
çaıtsız. dış cephesi sıvalı. kapı doğramaları ahşap ve demir olaneski biryapı
o|up alanı 41.00 m: dir.
*İnece Belde merkezinde bulunan taş|nmaz ıüm belediye hizmeılerinden i'aydalanabilen bir
konumda olup. yakın çevresi Konuılar - İşü,erleri + OkuI + Cami + Park + Belediü,e Binası olarak
inkişaf etmiştir.
*

(liK m.l26)
(r) ilgililer tabirine inifak hakkı sahipleri de dahildir.

'

kaçılık gelmektedir.
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Adresi
Yüzölçümü
İnıar Durumu

1KIRKI.ARELİ

: İnece - Merkez
: 280 m2

:

Vır

. Kat sal

ısı 3. İnşaıt tarzı Blok nizanm

İmar krokisinde taralı alanın yola terk edilmesi koşuluyla imarlı durumdadır.

Kıymeti
KDV Oranı
l. Satış Ginü
2. Satış Günü
Satış Yeri
9

: 264.540.00

TL

ı Yol8
z 26104/202l günü l l:45 - l l:50 arası
:2ll05l202l günü l l:.15 - l l:50 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞıNMAZIN

Özel|ikleri

Kırklareti İl. Merkez İlçe. İnece Köyü,5233 Parsel, Köy İçi Mevkii.
Satşa konu taşınmaz üzeinde bir adet tek kıtlı ahır binısı tıulunmaktıdır.
* Ahır binısı : lek katlı olup.
çaı|sı kısmen eternit kısmen de kiremit kaplıdır. Kapı ve pencere
doğramaları ahşap olan eski ahır binasının alanı 2l5.00 m: dir.
: İnece - Merkez, KIRKL^RELİ
Adresi
:

*

Yüzölçümü
İmar Durumu

: 2.078 m2

:

Var

. İnşaat tarzı A!,rık nizam

İmar krokisinde tara|ı alanın yola ıerk edilmesi koşuluyla imarlı durumdadır.

Ktyme§
KDV Oranı
l. Sıtış Günü
2.SıtışGünü
Satış Yeri

329.985.00'l'L
Vol9
: 26104/202l günü l 2:00 - l 2:05 arası
,:2|105/202l günü 12:00- l2:05 arası
: Kırklare|i Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
:
:

l0 NO,LU TAŞINMAZIN

Özellikleri

: Kırklareli İl, Merkez İlçe. Karakaş Mah. 253 Ada. 63 Parsel. Cumhuriyet
Bağımsız
Bölüm
Mevkii. 8 Nolu
* Parsel üzerinde A. B. C. D. E ıe F bloklardan oluşan betonarme karkas -[ürköz Siıesi
bulunmaktadır.
* Satışa konu E lok 4. kata bulunan 8 nolu bağımsız bölüm
çatı arası pil,esli konutıur.
* Normal 4. katta bulunan taşınmaz 3 oda. salon. antre. mutfak. banyo. WC ve 3 adeı balkon
bölümleri ile çaıı piyesi kaıında 2 oda. banyo ve teras kilümlerinden ibaret toplam l60.00 m'alana
sahipıir. Salon ve odalarda zeminler laminanı parke. duvar|ar saten bol,a|ı ve tavan karlonpiycrlid ir.
Diğer hacimlerde zen,ıiııler seramik kaplı olup, banyo ve WC bijlümlerinde duvarlar ıavaıa kadar
sc,ramik kaplıdır. Banyo kısmında duşakabin. klozet, lavabo, tuvalette alaturka hela ıaşı ve lavabo
bulunmaktadır. Mutfakıa ahşp dolap ve tezgah mevcutıur. Daire giriş kapısı çelik kapı. oda iç
kapılan panel kapıdır. Pencere doğramaları PVC doğramadır. Çaıı piyesi bölümünde teras seramik
kaplıdır.
*Şehir merkezinde bulunan taş!nmaz tüm belediye hizmetlerinden faydalanabilen bir konumda
olup üzerindeki inşai faaliyeı ıamamlanmış. yakın çcvresi konutlar + işyerleri + okul + park + cami
- özcl hasıane olarak ink işaf etm itşir.
Adresi
: 1996.25 m2

Yüzölçümü
(IlK

( *

+

\

:

Merkezi KlRKl.ARF.Lİ

m. |26)

) İlgililer tabirine ;rtitak hakkı sahipleri de dahiIdir.
: E}u
\P
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,

Arsa Pal,ı
İmar Durumu

|01622

:

Var

z

9/"l8

Kat sayısı 5. İnşaaı ıarzı Biıişik nizam
Şehir imar planı içinde konuııicaret alanında kalmaktadır.
: 450.000.00 'tlKıl-'meti
,

KDV Oranı
l. Satış Günü

: 26i04l202l günü

Günü
Satış Yeri

:21/05l202l günü l2: l5 - l2:20 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2. Satış

lı

l2:l5_ l2:20arası

NO,LU TAŞINMAZIN

Özellikleri

:

Kırktareli

İ|,

Merkez İlçe. İnece Köyü.4737 Parset. Köy İçi Mevkii.
ev, tek katlı mandıra ektentisi

i Satışı konu taşınmaz üzerinde 2 katlı mındıra binası, 2 kıtlı
ve tek kıtlı mandıra müştemilatı binalırı bulunmaktadır.
iMandıra binası

ve p€ncere
dir.

: iki katlıo betonarme karkas bir yapı olup. zemini paladyen mozaik kaph, kap|
doğramaları plastik doğramadır. Eski bir yapı o|an mandıra binasının alanı 600,00 nı:

Ev binası :2 katlı oldukça eski ve çaıısı kısmen yıkık vazi),etıe bir 1,apı olup 60..0 m'alana sahip
evin ekononıik herhangi bir değeri btılı.ınmamaktadı r.
*lllandıra müştemilal binası: ıek katlı kargir eski bir yapı olup. ahşap otunma çatısı kiremiı il
kaplı,zemini betondur. Dış kapğısı den,ıir, iç kapısı ve pencere|er ahşaptır. Toplam l79.00 m'alana
sahip mandıra müştemilatı binasının l26.00 m'lik kısmı 4736 nolu parsel sınırlan içerisinde. ka:an
53.00 m' lik kısmı ise yine satışa konu olan 4737 nolu panel içerisinde kalmakıadır.
Mandırı eklentisi : tek katlı yığa kargir eski bir yapı oıup. ahşap o1uİma çatlst kiremiı kap|ıdır.
Toplam 60,00 m' a|ana sahip mandıra eklentisi binasının 9.00 m2 lik kısmı 4736 nolu paısel
sınırları içerisinde. kalan 51,00 m: lik kısmı ise yine satışa konu diğer parsel olan 4737 paıse
içerisinde kalmaktadır.

* İnece Belde merkezinde bulunan tşınmaz tüm belediye hizmeılerinden faydalanabilecek bir
konumda olup yakın çevresi Konuılar + lşyerleri + Okul + Cami

Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu

: İnece- Merkez /

+

Park olarak inkişaf etmiştir.

KIRKLARELİ

: l .l 70 m2
: Var . Kaı sar ısı 2. İnşaat tarzı Al rık nizam
İmar krokisinde taralı alanın 1ola ıerk edilnıesi koşulu ile imarlı durumdadır.

Kıymeti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2.SatışGünü
Satış Yeri

:,178.500.00 1't-

Vol8
ı 26/04l?02l günü l2:30 - l2:35 arası
:21l05D02l günü l2:30- 12:35arası
: Kırklarcli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
:

l2 No,LU TAŞINMAZıN
özellikleri

:

Kırklaıeli İl, Merkez İlçe. İneceKöyü57l6 Parsel. KoruAlıı Mevkii. Sulu

tarlm arazlst

Adresi
Yüzölçümü
İnıa r l)urumu

(iiK

: İnece - Merkez

/

KIRKLARELİ

:36.925 m2
: Yok

m. l 26)

(*) İlgililer tabirine iı,tifak hakkı sahipleri dc dahildir.
* : Bu ömek. bu Yönetmeliken önceki
uygulamada kullanılan Ömek 64'e kaşılık gelmektedir
l \ \ı
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Kıy,meti

: 487.4l 0,00
: o/olE

KDV Oranı
l. Sıtış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

TL

ı 26/04/2a2l günü l2:45 - l2:50 arası
: 2l lO5/2O2| günü l 2;45 _ l 2:50 arası
: Kırklareli Adliyesi Su|h Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Saıış şanları
l- İhale açık arıırma sureıi,v-le yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesindcıı.
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar e§etis.uyıp.gov.tr adresinden elektronik ortamda ıeklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahnıin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamtnı ve satış giderleriıi geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada isıekli
bulunmadığı takdirde elekıronik ortamda birinci arıırmadan sonraki beşinci günden. ikinci anırma
gününden önceki gün sonuna kadar elekironik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya işıirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 7o 20'si oranında pey akçesi vel,a
bu miktar kadar banka temiıaı mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. alıcı isıeğinde
( l0) günü geçmemek üzere süıe verilebilir. Damga vergisi, KDV. l/2 tapu harcı ile teslinı
ınasraf'ları alıcı;"a ainir. Tell6llık Harcı. taşınmaztn aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Cümrük
resmi ve akar vergisi gibi Devlel ıeklil']erinden mua\,},en eşra ve akardan alınması lazım geleı
rcsim ve vergi. rehinli alacaklardan sonra gelir.)
:

3- İpotek sahibi alacaklılarIa diğer ilgilerin (t) bu gayrimenku| üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabiı olmadıkça paylaşmadan hariç

,

İ

bırakılacaktır.
4- Satış tıede|i hemen veya verilen mühleı içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun lj3
üncü maddesi gcreğince ihale leshedilir. İhalcl,e katılıp daha sonra ihalc bedelini yatırmamak surcti
ile ihalenin fbshine sebep olan tüm alıcılar ve ketjlleri ıeklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki t'arkıan ve diğer zararlardan Ve aynca lemerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve ıemerrüt faizi ayrıca hükme hacet kaImaksızın dairemizce ıahsii
olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bedeliıden alınacakhr.
5- Şarıname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği ıakdirde istel,en alıcıl,a bir örneği gönderilebilir.
6- Satış işlirak edenlerin şartname"vi görmüş ve münderecatını kabul eımiş sayılacakları.
başkaca bilgi almak isteyenlerin 20l9/56 Salış savılı dosva numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.23i l 2i2020
Emrah
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(t) ilgililer tabirine inifak hakkı sahipleri de dahildir.
| : Bu ömek. bu yöneımelikten önceki uvgulamada
kullanılanömek 64'eka§ılık gelmekıedir
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